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  قـرار
  تعزيز األطر المعيارية ومواجهة الحواجز التنظيمية 
  بشأن التخفيف من الكوارث ومواجهتها واالنتعاش منها

  )١رقم نسخة (

 
  للصليب األحمر والهالل األحمر، الحادي والثالثينالمؤتمر الدولي إن 

إزاء تصاعد وقع الكوارث الطبيعية المتزايد على حياة الناس حول العالم، وعلى سبل  إذ يشعر بالقلق
  معيشتهم ورفاهتهم، وخاصة على أشد الفئات فقرا واستضعافا؛

، الذي اعتمد اإلرشادات الخاصة ٢٠٠٧الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثين عام  ٤بالقرار رقم  إذ يذّآر
المعروفة (ة من الكوارث ومساعدات االنتعاش األولية على المستوى المحلي، بتيسير وتنظيم اإلغاثة الدولي

  وشجع الدول على االستفادة منها؛") إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث"أيضا باسم 

 ٦٣/١٤١؛ و٢٠٠٩لعام  ٦٤/٧٦و ٦٤/٢٥١، ٢٠١٠لعام  ٦٥/١٣٣و ٦٥/٢٦٤بالقرارات  إذ يذّآر
لعام  ٢٠١٠/١الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والقرارات  ٢٠٠٨لعام  ٦٣/١٣٧و ٦٣/١٣٩و

الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  ٢٠٠٨لعام  ٢٠٠٨/٣٦، و ٢٠٠٩لعام  ٢٠٠٩/٣، ٢٠١٠
لألمم المتحدة، التي آذلك شجعت الدول على تعزيز أطرها التنظيمية ألغراض المساعدات الدولية 

  القانون الدولي لمواجهة الكوارث في االعتبار؛للكوارث، مع أخذ إرشادات 

من جدول أعمال العمل اإلنساني المعتمد في المؤتمر الدولي الثامن  ١-٣بالهدف األخير  إذ يذّآر
استعراض تشريعاتها "، الذي طلب إلى الدول ٢٠٠٣والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر عام 

ات الحد من مخاطر الكوارث إدماجا آامال في آافة الصكوك وسياساتها الحالية بحيث تدمج إستراتيجي
القانونية والسياسية والتخطيطية ذات الصلة، بغية التصدي لألبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

  "والبيئية التي تؤثر على االستضعاف إزاء الكوارث؛

أن تتخذ الحد  -بين جملة أمور –ول ، الذي طلب إلى الد٢٠٠٥وغو للعمل الصادر عام يبإطار ه إذ يذّآر
من الكوارث أولوية وطنية ومحلية لها تستند إلى قاعدة مؤسسية قوية للتنفيذ ومنها وضع أطر للسياسة 

  وأطر تشريعية ومؤسسية واعتماد موارد مخصصة وتشجيع المشارآة المجتمعية؛

دولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل أنه خالل انعقاد الهيئة العامة الخامسة عشرة لالتحاد ال إذ يالحظ
، قررت الجمعيات الوطنية أن تّوسع من قدرة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب ٢٠٠٥األحمر عام 

األحمر والهالل األحمر وأعضائه، بغرض توفير مأوى الطوارئ ضمن تلبيتها لالحتياجات اإلنسانية في 
ه االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل أعقاب الكوارث الطبيعية، وأيدت العرض الذي طرح

األحمر على منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ويقضي بأن يضطلع بدور قيادي في منظومة 
  العالمية المعنية ؛" المجموعة"

بالوثائق األساسية لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن التقدم المحرز  إذ يرحب
القانون والحد من الكوارث على مستوى الخاصة بنفيذ إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث، في ت

معالجة الحواجز التنظيمية التي تعوق توفير مأوى الطوارئ والمأوى االنتقالي بشأن المجتمع المحلي، و
  على نحو سريع ومتكافئ إثر وقوع الكوارث؛
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يذ إرشادات القانون الدولي لمواجهة الطوارئ على المستوى الوطني بالتقدم الهام المحرز في تنف إذ يرحب
  تجاه العام على الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛االتطبيقه في بعض الدول وفي في 

من  لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرالنتائج التي توصل إليها االتحاد الدولي  إذ يالحظ مع القلق
أن األطر القانونية والمؤسسية للكثير من الدول ال تزال دون مستوى التأهب الالزم إلدارة المشكالت 

  التنظيمية المألوفة في عمليات مواجهة الكوارث؛

، مع التحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرالنتائج التي تقاسمها ا إذ يالحظ مع القلق
لإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة بشأن الحد من الكوارث التابعة إلطار عمل  استعراض منتصف المدة

 ٢٠٠٩وغو، والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني المعنية باستطالع الحد من الكوارث عامي يه
ع بأن التقدم المحرز في القيام بعمل فعال للحد من الكوارث غالبا ما يتعثر عند مستوى المجتم ٢٠١١و

المحلي وأن الكثير من المجتمعات المحلية تشعر بأن إشراآها في هذه القضية وآذلك الدعم الذي تلقته آانا 
  غير مناسبين؛ 

بأن  األحمريات الصليب األحمر والهالل التحاد الدولي لجمعالنتيجة التي توصل إليها ا إذ يالحظ مع القلق
الصليب األحمر والهالل األحمر وشرآاءه الحواجز التنظيمية من أشد العوائق التي تواجه 

في المجال اإلنساني في توفير مأوى الطوارئ والمأوى االنتقالي على نحو سريع ومتكافئ 
  سببا هاما إلطالة معاناة المتضررين؛  هذه الحواجز يمكن أن تكون وقوع الكوارث وأنإثر 

ة لحماية مواطنيها من الكوارث الطبيعية، أن الواجب األول للدول هو اتخاذ إجراءات فعال إذ يعيد تأآيد
ومدهم بالمساعدات اإلنسانية الالزمة في أعقابها وتعزيز انتعاشهم منها، وأن واجب الجمعيات الوطنية 

  دعمهم بصفتها جهات مساعدة للدول في المجال اإلنساني؛

ات اإلغاثة التماس وقبول وتنسيق وتنظيم ورصد مساعد فيلدول المتضررة اسيادة  حق وإذ يعيد تأآيد
  ؛الدولةتلك  أراضي علىجهات فاعلة  لمساعدةقدمة واالنتعاش الم

  تعزيز التأهب القانوني للمواجهة الدولية للكوارث 

من أجل تيسير وتنظيم أي مساعدات دولية مطلوبة الدول  لتأهب على الحاجة الملحة يكرر تأآيده - ١
  الكوارث بما يكفل للمتضررين الحصول على إغاثة فورية وفعالة؛في حاالت 

تقوم بذلك الدول التي لم تستخدم بعد إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث أن  يناشد - ٢
األطر القانونية والسياسية والمؤسسية الوطنية وذلك بدعم من جمعياتها  ، عند الضرورة،وتعزز

، والشرآاء واألمم المتحدة ات الصليب األحمر والهالل األحمرالوطنية واالتحاد الدولي لجمعي
 ذوي الصلة؛

الكوارث إرشادات القانون الدولي لمواجهة ب مواصلة التعريف علىوالجمعيات الوطنية الدول يشجع  - ٣
 ة على المستويات آافة؛ينالمعالسلطات العامة بين 

إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث في  استخدامالمنظمات اإلقليمية والدولية إلى مواصلة  يدعو - ٤
 األولي؛ االنتعاشالتعاون وآلياته من أجل توفير مساعدات اإلغاثة و أنماطوضع وتعزيز 

بجهود االتحاد الدولي ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واالتحاد البرلماني  يرحب - ٥
يسير وتنظيم المساعدات الدولية لإلغاثة من القانون النموذجي لت" الدولي الرامية إلى وضع 
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إرشادات توصيات على إدماج المهتمة بغرض مساعدة الدول " الكوارث واالنتعاش األولي
 اجهة الكوارث في أطرها القانونية؛القانون الدولي لمو

استخدام القانون  على المزيد من التشاور مع وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأنع ويشج - ٦
 اة مرجعية؛النموذجي آأد

  تعزيز الحد من الكوارث على مستوى المجتمع المحلي من خالل التشريعات

تضمن معالجة مخاطر للدول  الرئيسية واتاألدإحدى عدد من على أن التشريعات هي  يكرر التأآيد - ٧
  الكوارث بفعالية؛

مستوى قادرة على تعزيز رفع من عدد من الصكوك الهي واحدة  أن التشريعات الوطنية يؤآد - ٨
فضال عن تمكين المجتمعات المحلية  -بل ملتزمة به – نشاط المجتمع المحلي للحد من المخاطر

 في مجال الحد من المخاطر؛ 

الدول بدعم من جمعياتها الوطنية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل  يشجع - ٩
، على استعراض األطر اإلنمائي األمم المتحدةبرنامج األحمر وغيره من الشرآاء المعنيين مثل 

 :التشريعية القائمة على آل مستوياتها، من أجل حصر مدى مالءمتها

  اعتبار الحد من مخاطر الكوارث أولوية للعمل على مستوى المجتمع المحلي؛ "١"
 تشجيع رصد مخاطر الكوارث على مستوى المجتمع المحلي؛ "٢"
 تشجيع حصول المجتمعات المحلية على معلومات بشأن الحد من التعرض للمخاطر؛  "٣"
تشجيع مشارآة ممثلي المجتمع المحلي والجمعيات الوطنية والعناصر الفاعلة في  "٤"

المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص في أنشطة الحد من الكوارث على مستوى 
 المجتمع المحلي؛

 الحد من الكوارث على مستوى المجتمع المحلي؛ التمويل الكافي ألنشطة تخصيص "٥"
ضمان وضع تخطيط تنموي يأخذ في االعتبار على نحو مالئم التنوع المحلي في حاالت  "٦"

   ف مقابل الفائدة؛يلاالتك تحليلر والتعرض للمخاطر واالستضعاف والمخاط
مع نونية ضمان تنفيذ مدونات البناء ولوائح استخدام األرض وغير ذلك من الحوافز القا "٧"

األخذ في االعتبار مجاالت التخصص على مختلف مستويات الحكومة داخل البلدان 
بغرض الحد من الكوارث على مستوى المجتمع المحلي على نحو ال يخل بسبل المعيشة 

 أو الحقوق بدون ثمة داع؛ 
وى تشجيع المساءلة الدقيقة بشأن النتائج المحققة في الحد من التعرض للكوارث على مست "٨"

 .المجتمع المحلي
الجمعيات الوطنية والدول على التعاون في نشر معلومات عن التشريعات القائمة المتعلقة  يدعو -١٠

 بالحد من الكوارث على مستوى المجتمع المحلي؛

ق توفير مأوى الطوارئ والمأوى االنتقالي على نحو سريع ومتكافئ يالحواجز التنظيمية التي تع معالجة
 الكوارثإثر وقوع 

ق توفير مأوى يالحواجز التنظيمية التي تععلى أهمية إيجاد حلول عملية لسرعة معالجة  يؤآد -١١
 ؛الطوارئ والمأوى االنتقالي إثر وقوع الكوارث
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 مكونات الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات اإلنسانيةالدول و يناشد -١٢
مساعداتها في مجال المأوى بين جميع  فؤلضمان تكا بذل قصارى جهودهاذات الصلة 

صكوك ملكية رسمية ألرض أو  - ومن ليس بحوزتهم  -المحتاجين بما في ذلك من بحوزتهم 
 عقار، وبين النساء والرجال؛ 

الدول على أن تستعرض، بدعم من جمعياتها الوطنية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب  يشجع -١٣
، األطر والبنك الدولي األحمر والهالل األحمر وغيره من الشرآاء المعنيين، مثل األمم المتحدة

 :مستوياتها، لحصر مدى مالءمتها لى آلالقائمة عاللوائح واإلجراءات 

طلب أراضي لفترة مؤقتة لتوفير المأوى / ة لتخصيص النص على اتخاذ تدابير سريع "١"
  المؤقت واالنتقالي إن اقتضى الحال؛

مواجهة عملية توفير مساعدات المأوى ألفراد ال يملكون صكوك ملكية موثقة لبيوتهم  "٢"
 المضارة أو المهدمة؛

الحد من المسائل غير الواضحة ومن أي نزاعات تتعلق بملكية األرض أو العقارات مما  "٣"
 شأنه تعطيل أو إعاقة توفير مأوى الطوارئ أو المأوى االنتقالي؛ من

 السماح بتصميم معايير بناء تناسب مأوى الطوارئ والمأوى االنتقالي؛  "٤"
المساعدات أثناء وقوع آارثة الفساد المفرط في توفير تخاذ إجراءات للتخفيف من خطر ا "٥"

 .طبيعية

  آاتاالتوسع في توفير الدعم والشر

ات الوطنية باعتبارها جهات مساعدة للسلطات العامة في المجال اإلنساني، على الجمعي يشجع -١٤
مواصلة إسداء النصح والدعم لحكوماتها في إرساء األطر القانونية والسياسية في مجال إدارة 

  في هذا القرار؛ الكوارث وخاصة المجاالت المثيرة للقلق المذآور

األحمر والهالل األحمر أن يواصل دعمه للجمعيات يطلب إلى االتحاد الدولي لجمعيات الصليب  -١٥
الوطنية والدول في مجال قانون الكوارث بما في ذلك المجاالت المثيرة للقلق المذآورة في هذا 
القرار، وذلك من خالل المساعدة التقنية وبناء القدرات وإنشاء األدوات والنماذج واإلرشادات 

 والمناصرة والبحوث المستمرة؛

أصحاب المصلحة المعنيين في  دعم مشارآتهم معحاد الدولي والجمعيات الوطنية إلى االت يدعو -١٦
مجال قانون الكوارث بمن فيهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة للشؤون 
 اإلنسانية والبنك الدولي، وآذلك المنظمات الدولية واإلقليمية وغير الحكومية األخرى والخبراء

  .مييناألآادي

  الحرص على النشر واالستعراض

الدول واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات الوطنية إلى  يدعو -١٧
إحاطة المنظمات الدولية ما في ذلك ب لدى أصحاب المصلحة المالئمين، نشر هذا القرار

  .واإلقليمية المعنية علما به

دور المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر باعتباره محفال دوليا رئيسيا، للحوار  يؤآد -١٨
وعمل االنتعاش بموازاة أنشطة تقودها الدول والمنظمات  بشأن دعم قانون الكوارث المتواصل
 ؛الدولية
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إلى االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أن يقدم، بالتشاور مع ويطلب  -١٩
الجمعيات الوطنية، تقريرا عن سير العمل في تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر الدولي الثاني 

 . والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


